
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

   

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T3-167 

Prienai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2016–2023 m. plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 

d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų 

plėtros programos patvirtinimo“, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. V-

536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Prienų 

rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T3-258 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų 

strateginio plėtros plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į savivaldybės įstaigų ir organizacijų 

teikiamas paslaugas, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2018–2020 metų veiksmų planą (pridedama). 

2. Paskirti Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi koordinatoriumi Prienų švietimo pagalbos tarnybą. 

 

 

Savivaldybės meras                                         Alvydas Vaicekauskas

       



         PATVIRTINTA 

         Prienų rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. T3-167 

       

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 m. veiksmų planas parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 

6 d. nutarimu Nr. 347 patvirtinta  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programa, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. V-536 patvirtintu Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu, Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr.T3-258 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginiu plėtros planu ir 

atsižvelgiant į savivaldybės įstaigų ir organizacijų teikiamas paslaugas, susijusias su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.  

Prienų rajono  savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 m. veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir 

tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo Prienų rajono savivaldybėje plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų 

mokymuisi visą gyvenimą. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Veiksmų planas įgyvendinamas pagal nustatytus tikslus, uždavinius ir priemones. 

Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta institucija – Prienų švietimo pagalbos tarnyba,  

planą įgyvendina neformalųjį suaugusiųjų švietimą Prienų rajono savivaldybėje vykdančios valstybės ir savivaldybės institucijos bei nevyriausybinės 

organizacijos: Prienų krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centras, Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų globos namai, Prienų kūno kultūros ir sporto centras, Prienų 

„Žiburio“ gimnazija, Prienų rajono meno ir muzikos mokyklos, Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyrius, Prienų rajono bendruomenės, 

nevyriausybinės organizacijos ir kt. 
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III SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

                  Veiksmų plano tikslas – sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir 

darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui Prienų rajono savivaldybėje. 

 

 

Priemonės ir veiksmai (veiklos 

sritys) 

Atsakingos / vykdančios  

institucijos 

Vykdymo 

laikas 

Siekiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

I uždavinys. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos analizę Prienų rajono savivaldybėje.  

1.1. Atlikti neformaliojo 

suaugusiųjų mokymosi poreikių 

tyrimą 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

 

2018 m. 

gegužės – 

lapkričio mėn. 

Tyrimas padės įvertinti 

mokymosi poreikį, palyginti su 

pasiūla, padės planuoti veiklas 

atsižvelgiant į suaugusiųjų 

mokymosi poreikius 

Atliktas tyrimas, 

apibendrinti duomenys, 

parengtos išvados 

1.2.  Apibendrinti tyrimo duomenis 

ir atlikti tyrimo duomenų analizę  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

 

2018 m.  

lapkričio – 

gruodžio mėn.  

1.3. Tyrimo rezultatus aptarti su 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančiomis institucijomis ir 

panaudoti neformaliojo mokymosi 

galimybių plėtrai 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

2018 m. 

gruodžio mėn. 

Pagal suaugusiųjų 

mokymosi poreikius 

organizuotų mokymų 

skaičius 

II uždavinys. Vykdyti informacijos apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Prienų  rajono savivaldybėje sklaidą.  

2.1. Vykdyti  suaugusiųjų 

mokymosi motyvacijos didinimo 

informacines kampanijas 

žiniasklaidos priemonėse 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

Nuolat Informacijos viešinimas į 

mokymosi veiklas įtrauks 

daugiau suaugusiųjų 

Informacijos sklaidos 

kiekis 
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2.2. Pristatyti neformaliojo 

suaugusiųjų mokymosi galimybes 

savivaldybėje organizuojant 

susitikimus seniūnijose, 

bendruomenių centruose, švietimo 

ir kitose įstaigose 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

2018 m. 

vasario – 

lapkričio mėn. 

 Organizuotų susitikimų, 

pristatymų skaičius 

2.3.  Palaikyti Suaugusiųjų švietimo 

savaičių iniciatyvas ir organizuoti 

informacinius bei neformaliojo 

mokymosi renginius savivaldybėje 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

 

Kasmet 

lapkričio mėn. 

 Padidės informacijos 

prieinamumas 

Organizuotų veiklų ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius 

2.4. Sukurti  rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo paslaugų 

teikėjų duomenų bazę 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

2018 m. 

Nuolat 

papildyti 

Pagerės visuomenės 

informavimas, padidės 

suaugusiųjų motyvacija 

mokytis  

Veikianti duomenų bazė 

2.5.Teikti informavimo ir 

konsultavimo paslaugas siekiant 

padidinti darbo ieškančių asmenų 

motyvaciją įsidarbinti ar mokytis  

Kauno teritorinės darbo biržos 

Prienų skyrius 

Nuolat Padidės ieškančių darbo 

asmenų įsidarbinimo galimybė 

Konsultuotų ir 

įsidarbinusių asmenų 

skaičius 

III uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas plėtojant neformaliojo švietimo 

paslaugas. 

3.1. Rengti ir įgyvendinti 

suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų tobulinimo 

programas suaugusiems asmenims 

Prienų rajono savivaldybėje 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

 

2018–2020 m. Patenkinti suaugusiųjų 

neformaliojo mokymosi ir 

bendrųjų kompetencijų įgijimo 

ar tobulinimo poreikiai 

Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius 

3.2. Plėtoti senjorų mokymosi 

galimybes įgyvendinant 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Prienų globos namai 

2018–2020 m. Patenkinti vyresniojo amžiaus  Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 
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neformaliojo švietimo programas, 

skirtas vyresniojo amžiaus 

asmenims 

asmenų savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

vyresniojo amžiaus 

asmenų skaičius 

 

3.3. Įgyvendinti neformaliojo 

švietimo programas, skirtas 

suaugusiųjų saviraiškos 

galimybėms, meninei 

kompetencijai ugdyti, pažintiniams 

poreikiams tenkinti 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

 

2018–2020 m. Patenkinti suaugusiųjų 

saviraiškos ir meninės 

kompetencijos tobulinimo ar  

įgijimo poreikiai 

Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius 

3.4. Įgyvendinti pedagogų ir kitų su 

vaikais dirbančių specialistų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimo programas 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018–2020 m. Patobulintos pedagogų 

profesinės, bendrosios  ir 

asmeninės kompetencijos 

Organizuotų mokymų ir 

juose dalyvavusių 

suaugusių asmenų 

skaičius 

3.5. Tobulinti mokytojų, kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių 

asmenų, savivaldybių švietimo 

pagalbos specialistų kompetencijas 

dirbti su įvairiomis specialiųjų 

ugdymo poreikių turinčių mokinių 

grupėmis 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018-2020 m. Patobulintos švietimo 

pagalbos specialistų 

kompetencijos  

Organizuotų mokymų ir 

juose dalyvavusių 

suaugusių asmenų 

skaičius 

3.6. Rengti ir įgyvendinti 

pozityvios tėvystės mokymo / 

ugdymo programas 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Prienų  rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras  

2018–2020 m. Patobulinti ar įgyti pozityvios 

tėvystės įgūdžiai, patenkinti 

tėvų savišvietos ir  

kompetencijų tobulinimo 

poreikiai 

 

Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius 

 

3.7. Sudaryti galimybes viešojo 

sektoriaus darbuotojams tobulinti  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018–2020 m. Patenkinti viešojo sektoriaus 

darbuotojų mokymosi ir 

Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius 
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profesinę kvalifikaciją  ir 

bendrąsias kompetencijas 

 

kompetencijų įgijimo ar 

tobulinimo poreikiai 

3.8. Rengti ir įgyvendinti 

suaugusiųjų švietėjų andragoginių 

kompetencijų tobulinimo 

programas 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018–2020 m. Patenkinti suaugusiųjų 

švietėjų andragoginių 

kompetencijų įgijimo ar 

tobulinimo poreikiai 

Įgyvendintų priemonių ir 

jose dalyvavusių 

suaugusiųjų  švietėjų 

skaičius 

 

IV uždavinys. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

4.1. Koordinuoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą suaugusiųjų 

mokymosi visą gyvenimą srityje 

Prienų rajono savivaldybėje. 

Organizuoti susitikimus, 

diskusijas, pasitarimus 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

 

Nuolat Stiprės institucijų 

bendradarbiavimas, atsiras 

daugiau bendros veiklos 

galimybių, susikurs 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo institucijų tinklas 

Renginių  skaičius 

4.2. Informuoti neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą vykdančias 

institucijas apie paskelbtus 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

projektų, programų konkursus ir 

kitas finansavimo galimybes 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

 

Nuolat Dalyvavimas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

programų finansavimo 

konkursuose sudarys galimybę 

plėsti mokymosi paslaugų 

įvairovę ir kokybę bei į 

mokymosi veiklas įtrauks 

daugiau suaugusiųjų  

 

Pateiktų ir finansuotų 

paraiškų skaičius 

4.3. Bendradarbiauti plečiant 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

organizatorių tinklą ir įgyvendinant 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programas, projektus ir kitas 

veiklas. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

Nuolat  

 

Stiprės tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, drauge 

vykdomos programos į 

mokymosi veiklas įtrauks 

įvairesnes tikslines 

suaugusiųjų grupes 

Kartu įgyvendintų 

programų, projektų ir kitų 

veiklų skaičius 

V uždavinys. Vykdyti Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 m. veiksmų plano 

įgyvendinimo stebėseną. 
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5.1. Parengti įgyvendintų 

priemonių ataskaitą ir numatyti 

veiklos tobulinimo galimybes 

kitam veiksmų plano 

įgyvendinimo laikotarpiui 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi koordinatorius 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

vykdančios institucijos 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Parengta ataskaita padės 

įvertinti įgyvendintas veiklas, 

stipriąsias bei problemines 

veiklos sritis, pakoreguoti 

ateinančių metų veiksmų 

planą ir numatyti veiklos 

tobulinimo galimybes 

 

Parengta ataskaita ir 

numatytos veiklos 

tobulinimo galimybės 

 

__________________________ 


